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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Net even 
anders!

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

P        

Happy Gifts 
For 

Happy Kids Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d

035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

  

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

Van de redactie
Dit is de eerste dunne editie met op pagi-
na 2 en 3 de gemeentelijke mededelin-
gen. Voor de uitleg zie  de vorige hei &
wei. Het artikel hiernaast is van onze
geliefde, in december 2008 overleden
redacteur Ada Keizer (94) en is beschou-
wend van aard met de voorjaarsnatuur
achter haar Blaricumse huisje als inspi-
ratie.

Sybert Blijdenstein

Mijn tuin ziet wit, geel en paars van de
krokussen. Ze waren er vroeg bij, dit
nieuwe jaar. Eind januari al piepte er
één sneeuwklokje boven de grond uit
en trotseerde veel regen en storm.
Maar zij hield stand, dat kleine tenge-
re ding. Het was een bescheiden aan-
kondiging dat de lente met al haar
beloften zich ook klaar maakte. 

Wist u dat de bruine puntjes die aan de
takken van de beuk zitten en de winter
doorstaan hebben, feitelijk al opgevou-
wen blaadjes zijn? Pluk maar eens een
flinke punt van zo’n tak af. Neem een
speld en rol dat puntje heel voorzichtig
uit en dan? Dan hebt u een klein blaadje
in de hand. Een wonder van de natuur.
En dat blaadje, hoe klein ook, heeft al
fijne tere nerfjes. De blaadjes groeien en
groeien maar verder en worden dan flin-
ke beukenbladeren. De nerven zijn de
steunen van het blad en beschermen zo
dus tegen kou en regen, maar vooral
tegen wind en storm. Ze worden steeds
krachtiger.

Kracht 
Onze ruggengraat is net als zo’n blad-
nerf, de grote steun voor heel ons
lichaam. Aanwezig vanaf onze geboorte
en zelfs daarvoor ook al, in wording. We
kunnen niet zonder zijn steun en kracht.
We zouden helemaal niet eens kunnen

staan of welke beweging dan ook kunnen
maken. We zijn dan hopeloze mensen.
En dat is niet alleen letterlijk, maar ook
figuurlijk. We zeggen niet voor niets als
iemand zich futloos en uitgeblust
gedraagt: “Zeg, toon eens wat meer rug-
gengraat en zet je schouders er eens
goed onder.” Als je echt eens heel ver-
keerd bezig bent in je leven, met je geest
of als individu, en het niet meer ziet zit-
ten, denk er dan maar eens aan dat je een
ruggengraat hebt. Die heb je niet voor
niets. Put daaruit alle kracht die je nodig
hebt om weer een mens van woord en
daad te worden, en weer iemand recht
van lijf en leden te zijn. 

Wil
De mooie bruine beukenblaadjes zouden
slap en futloos als vodjes aan de takken
hangen als die geen stevige nerven had-
den. Zoals de mooie beuk zich straks
trots met zijn bladeren tooit, zo kan een
mens dat, met flinke wilskracht met zijn
ruggengraat, ook doen en zo de levens-
stormen trotseren om echt ‘mens’ te zijn.
Dan kan je hele leven er ook weer anders
uitzien, en kun je trots zijn dat je het met
‘het grote willen is kunnen’ hebt vol-
bracht, net als het beukenblaadje. Dan
kun je de wereld weer zo heel anders
bekijken, met een eigen wil en doorzet-
tingsvermogen.

Ada Keizer 

Kopij
Hei & wei is voor en door Blaricummers.
Heeft u iets te melden over uw club, 
vereniging, evenement of andere zaken
in Blaricum of heeft u als Blaricummer
(elders) iets meegemaakt dat de vermel-
ding waard is (uiteraard ter beoordeling
van de redactie)? Laat het ons weten.
Bij voorkeur per e-mail aan de redactie: 
redactie@heienwei.nl. Niet meer dan 
150 woorden. Eventueel met bijpassen-
de foto. Verkorte opname ervan in de 
Dorpsagenda kan ook, naar keuze van
de redactie. 
Reacties op hei & wei-artikelen worden
alleen geaccepteerd als deze voorzien
zijn van volledige naam en adres.
Plaatsing is uiteraard afhankelijk van de
beschikbare ruimte en is steeds ter
beoordeling van de redactie. 
De redactie behoudt zich het recht voor
teksten in te korten.

DEADLINE KOPIJ 
van juni nr. 343 is 28 mei a.s.
verschijnt 11 of 12 juni a.s.
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Het beukenblaadje

Foto: S.B.

Voorjaar in Blaricums bos

Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl



WELSTANDS-
COMMISSIE 

Kleine commissie
Iedere woensdag – in de oneven
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Iedere woensdag – in de even
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Voor beide commissies geldt:
eerst plan inleveren, ‘geen vrije
inloop’. Voor eventuele informa-
tie over de agenda kunt u één
werkdag voor de vergadering
tussen 9.00 en 11.00 uur telefo-
nisch contact opnemen met de
Vergunningenlijn, telefoon (035)
75 13 125.

Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 32 22
info@blaricum

Burgerzaken Blaricum
Maandag t/m vrijdag 
08.30 -  12.30. Dinsdag ook
van 18.00 - 20.00 uur

Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 31 11

Het kantoor van de 
BEL Combinatie is voor
publiek geopend van ma. t/m
vr. van 8.30 - 12.30 uur.

De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond) 
van 13.30 - 15.30 uur.

De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag 
van 13.30 - 15.30 uur.

Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28

Meldpunt Openbare
Ruimte:
Tel: 035 - 751 31 31

Vergunningenlijn:
Tel: 035 - 751 31 25
op werkdagen  
van 9.00 - 11.00 uur.

Deze, en overige publicaties 
zijn te bekijken op
www.blaricum.nl

Aanvragen om bouwvergunning
•Blaricummermeent, gemeente
Blaricum sectie C en nummer
2879, 2895, het geheel oprichten
van 15 woningen, ingekomen 6
mei 2010;
•Capittenweg 44, 1261 JL, het
geheel oprichten van een woning,
ingekomen 6 mei 2010.

Aanvragen om sloopvergunning
•De Dam 9, 1261 KR, het verwijde-
ren van asbesthoudende materia-
len, ingekomen 6 mei 2010;
• Bierwegpaadje 3, 1261 BN, het
geheel slopen van een woning,
ingekomen 10 mei 2010;
•Naarderweg 24, 1261 BT, het
gedeeltelijk slopen van een
woning en garage, ingekomen 10
mei 2010;
•Huizerweg 59, 1261 AV, het geheel
slopen van de woning, ingekomen
12 mei 2010.

Aanvragen om kapvergunning
• Huizerweg 58, 1261 AZ, 1 boom,
ingekomen 6 mei 2010;

• Naarderweg 42, 1261 BV, 1 boom,
ingekomen 7 mei 2010;

• Pastoor de Saeyerweg 2a, 2b en 2c,
1261 GN, ingekomen 7 mei 2010;

• Dokter Catzlaan t/o nr. 26, 
65 bomen, ingekomen 7 mei 2010;

• Zwaluwenweg 2, 1261 SJ, 1 boom,
ingekomen 12 mei 2010.

Het is nog niet bekend of deze aan-
vragen in behandeling kunnen wor-
den genomen en/of de vergunnin-
gen worden verleend. De aanvragen
kunnen worden ingezien bij de
Balie Vergunningen. Het indienen
van een bezwaar- of beroepschrift is
pas mogelijk nadat op de aanvraag is
beslist. Deze besluiten worden
onder de rubriek ‘Verleende vergun-
ningen’ bekendgemaakt. 

Kapvergunningen
• Hazeleger 6, 1261 TW, 1 grove
den, verzonden 11 mei 2010;

• Bergweg 40 en naastgelegen per-
ceel A 2890, 1 berk en 1 veldes-
doorn, verzonden 10 mei 2010.

Hier staan besluiten vermeld, waar-
tegen belanghebbenden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbeho-
rende stukken liggen ter inzage bij
de Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerdere van
bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang te zijn getrof-
fen, kan binnen zes weken na de
bekendmaking van het betreffende
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en
wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. 

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan - als spoedeisende belan-
gen gelden - een verzoek tot het tref-
fen van voorlopige voorziening indie-
nen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Amsterdam (Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam).
Voor een dergelijk verzoek brengt de
rechtbank griffierecht in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroeps-
termijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige
voorziening.

Wegafsluitingen
In verband met een evenement
wordt op 4 juni 2010 van 13.00 uur
tot 19.00 uur de Kerklaan afgesloten. 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

ONTVANGEN AANVRAGEN

Legitimatie en stempas 
Kiezers moeten een persoonlijke
stempas kunnen tonen en zich legi-
timeren met een geldig identiteits-
document. Geldige identiteitsbewij-
zen zijn een Nederlands paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs. Let op,
zonder geldig identiteitsbewijs kunt
u niet stemmen. 

Kopie legitimatie bij volmacht
Nieuw in de kieswet is de bepaling
dat kiezers die bij volmacht wensen
te stemmen (een kopie van) een gel-
dig identiteitsdocument moeten
meegeven. Dat betekent dat de kie-
zer die naast de eigen stem een of
twee volmacht stemmen wil uit-
brengen voor elke volmachtstem
een kopie van een legitimatiebewijs
(of eventueel een origineel legitima-
tiebewijs) moet overleggen!

TWEEDE 
KAMERVERKIEZINGEN 
9 JUNI 2010 



Op dinsdag 18 mei is op de onder-
staande wegen gestart met het
vervangen en/of uitbreiden van
de openbare straatverlichting:
Heideweg, Grenslaan, Melkweg,
Schapendrift (tussen Eemnesser-
weg en Mauvezand), Het Domein
en Waterschapslaan.
De werkzaamheden gaan onge-
veer 5 weken duren. 

Beheerplan
In 1997 heeft de gemeenteraad het
beheerplan Openbare Verlichting
vastgesteld. In dat plan staat aange-
geven dat de openbare verlichting in
Blaricum in fasen wordt vervangen.
Om te kunnen voldoen aan de ver-
lichtingsnorm zal het aantal licht-
masten op veel plaatsen worden uit-
gebreid. De laatste fase (fase 11) is
gestart op 18 mei. 

Contact
Heeft u vragen dan kunt u contact
opnemen met de heer B. Heerschop
van de afdeling Aanleg en Beheer
van de BEL Combinatie. Zijn tele-
foonnummer is (035) 751 33 93.
Voor vragen tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden kunt u ook
terecht bij de heer F. de Jong via
telefoonnummer (035) 751 32 66.

nen binnen zes weken na bekend-
making van het desbetreffende
besluit een beroepschrift indienen.
De datum van bekendmaking is per
besluit aangegeven. Het beroeps-
recht hebben de belanghebbenden
die:
a. een zienswijze hebben inge-
bracht tegen het ontwerp van het
besluit;

b. bezwaar hebben tegen wijzigin-
gen die in het besluit zijn aange-
bracht ten opzichte van het ont-
werp van het besluit;

c. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswij-
zen te hebben ingebracht tegen
het ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift dient te worden
gericht aan de Rechtbank
Amsterdam (Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam). Degene die een
beroepschrift indient kan – als spoed-
eisende belangen gelden – een ver-
zoek tot het treffen van voorlopige
voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank. 

Bouwvergunningen
• Noolseweg 20, 1261 ED, het bou-
wen van een toegangspoort en
een erfafscheiding, verzonden 
17 mei 2010;

• Noolseweg 39a, 1261 EB, het bou-
wen van een toegangspoort en
een efafscheiding, verzonden 
17 mei 2010.

De besluiten met bijbehorende
stukken liggen ter inzage bij de
Balie Vergunningen. De hierna
genoemde belanghebbenden kun-

MET ONTHEFFING VERLEENDE VERGUNNINGEN

klaar om u te verwelkomen in ons
prachtige nieuwe onderkomen aan
de Kerklaan 16. Natuurlijk met 
koffie of thee en iets lekkers. 
En het spreekt voor zich dat ook 

de kinderen niet vergeten worden. 

De voormalige Bernardusschool en
het omliggende terrein hebben een
drastische renovatie ondergaan en
dat is goed te zien. De lichte ruimtes
met hoge plafonds en het interieur
met eigentijdse vormgeving geven
het gebouw een klassieke en tegelij-
kertijd warme uitstraling. 

Benieuwd hoe uw oude school er nu
uitziet? Of gewoon nieuwsgierig
naar bijvoorbeeld de nieuwe trouw-
zaal of de kamer van de burgemees-
ter? Kom dan zeker langs op 5 juni.
Ook de kinderen kunt u gerust mee-
nemen. Voor hen zijn er verschil-
lende activiteiten zoals poppenkast-
voorstellingen, ringwerpen, klomp-
gooien en ‘koe’melken.

Wij kijken uit naar uw komst!

Het college van burgemeester en
wethouders,

Arie Hogendoorn, Gemeentesecretaris

Joan de Zwart-Bloch, Burgemeester

Aan alle inwoners van Blaricum,

Terug in Blaricum èn een nieuw
gemeentehuis! Daarom nodigen wij
u met gepaste trots uit voor de open
dag op zaterdag 5 juni aanstaande.
Tussen 10.00 en 14.00 uur staan wij

UITNODIGING: WELKOM IN HET NIEUWE GEMEENTEHUIS!

AANPASSING 
OPENBARE 
VERLICHTING 

HERBESTRATING KOGGEWAGEN 
Op maandag 17 mei is de gemeente gestart met herstraatwerkzaamheden op de Koggewagen (vanaf ’t
Harde). De werkzaamheden gaan ongeveer 5 weken duren.

In het kader van de Groenrenovatie
Bijvanck zijn in december 2009 ver-
schillende bomen in de Kogge-
wagen gekapt. De wortels van deze
bomen hadden de bestrating al
behoorlijk opgedrukt. Ook het ver-
wijderen van de overgebleven
boomstronken veroorzaakt schade
aan de bestrating. Herstraten is de
enige optie.

Hergebruik
De stenen van de huidige bestrating
worden hergebruikt. Omdat door
breuk en het opvullen van boom-

vakken een tekort aan stenen ont-
staat, worden voor de inritten nieu-
we stenen gebruikt. De inritten wor-
den met een zwarte betonsteen uit-
gevoerd, wat direct als voordeel
heeft dat deze duidelijk herkenbaar
zijn. Alle inritten krijgen eenzelfde
maat: de dubbele inritten worden in
totaal 6 meter breed, de enkele inrit-
ten 3 meter. 

Nieuwe bomen
Onderdeel van de groenrenovatie in
de Koggewagen is de aanplant van
21 nieuwe bomen. Deze komen

onder andere in de groenstroken.
Tijdens de uitvoering van de her-
straatwerkzaamheden wordt hier
rekening mee gehouden. Een deel
van de bomen is/wordt in het voor-
jaar van 2010 geplant, het overige
deel in november 2010. Dit heeft te
maken met het plantseizoen.

Meer informatie
Heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met de heer F. de Jong
van de afdeling Aanleg en Beheer
van de BEL Combinatie, tel. 035 -
751 32 66. 

OP DE FIETS OF LOPEND
Om verkeersoverlast voor de
omwonenden tot een minimum
te beperken, verzoeken wij u om
lopend of op de fiets te komen.
Komt u toch met de auto, dan
kunt u die parkeren bij BVV31.
Het parkeerterrein van de voet-
balvereniging vindt u aan de
Schapendrift 1c, 1261 HK
Blaricum. 

Alvast dank voor uw 
medewerking!



Dorpsagenda

Zondag 30 mei 10.00 uur
Ds. J. Rinzema.
Zondag 6 juni 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 13 juni 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 20 juni 10.00 uur
Ds. Jilles de Klerk.
Zondag 27 juni 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 4 juli 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 11 juli 10.00 uur
Drs. Jan Greven.
Zondag 18 juli 10.00 uur
Ds. Petra Barnard.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderop-
pas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
Ook tijdens de schoolvakantie is er kin-
deropvang. De jeugdkapel voor jongeren
van 12-18 jaar komt één maal per veer-
tien dagen bijeen in de kelderruimte van
de Dorpskerk, behalve tijdens de school-
vakantie. Zie ook 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Mijn levensmotto is:
Lachend de eindstreep halen

Frans Ruijter

Zon op en onder: op 1 juni om 5.25 uur,
respectievelijk 21.50 uur, op 1 juli om
5.23 uur respectievelijk 22.03 uur, op 1
augustus om 6.01 uur respectievelijk
21.30 uur en op 1 september om 6.51 uur
respectievelijk 20.27 uur.

GEZONDHEID & DIVERSEN
Zomeravondbridge in De Blaercom,
door Bridgeclub De Bridgegooiers, elke
donderdagavond, vanaf 20 mei t/m 26
augustus, aanvang 20.00 uur, aanwezig
om 19.45 uur. Niet leden: € 2,-. 
Viviumzorggroep, cursussen: ‘Rust en
ruimte in je hoofd’ op 26 mei, 2 en 23
juni, en ‘Eerste hulp aan kinderen’ op
1, 8 en 15 juni. Plaats: Gooierserf, Van
Riebeeckweg 50, Hilversum. Aanmelden:
tel. 6924495 of via www.tgvleden.nl.
Hatha yoga en Meditatie, in De
Blaercom, elke maandagochtend, in
kleinschalige groepen, door Hans ten
Have. Vanuit ayurveda krijgt u lifestyle
adviezen. Aandacht voor lichamelijke
beperkingen en herstelperiodes, m.n.
voor actieve vijftigplussers. Ook proef-
lessen. Info: bel 6948656 of mail
j.m.tenhave@ziggo.nl. 
Cursus zelfhypnose door Bernard
Ligtenberg (hypnose- en regressiethera-
peut), op de  maandagavonden van 31
mei, 7, 14 en 21 juni van 19.30 tot 22.00
uur. Kosten € 75,-. Windvang 10,
Blaricum. Aanmelden en info: tel.
5316849 en www.zielsveel.nl.
Junior Imker Club, elke zondag, in het
bijenseizoen, door Dorine Borgers, 
bijenschansje bij Mariëlle Bakker op de
Angerechtsweg 11. Voor kinderen vanaf
9 jaar. Info: www.imkersvereniging
blaricum.nl. 

BIBLIOTHEEK HLB 
(nog aanpassen!!) 
Huizen: Plein 2000 1, tel. 5257410.
Laren: St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
In Laren: Expositie van selectie uit de
collectie Kunstuitleen Huizen: t/m 31
mei. Vestiging Huizen: vrijdag 28 mei
t/m 5 juni: Kunst- en Cultuurfestival
Huizen. Woensdag 2 juni: aanvang zie
website, Kamerconcert en masterclass
met Mitcho Dimitrov, violist van het
Radio Filharmonisch Orkest, toegang
gratis. Woensdag 2 juni: 20.15 - 22.00

N.B.Voor de Lokale websites verwijzen
wij naar onze website www.heienwei.nl
onder ‘Lokale Websites’. De websites
van adverteerders en sponsors vindt u op
de meeste advertenties.  

EVENEMENTEN 
Oldtimer Festival 2010 op zondag 12
september 2010 (11e keer) door Lions
Club Blaricum Laren, 
www.lions-otf.nl. Vooraankondiging.
Atelier Route Blaricum op zaterdag 11 en
zondag 12 september 2010 (6e keer) door
Stichting Kunst en Cultuur Blaricum,
www.kunstencultuurblaricum.nl.
Vooraankondiging.

MUZIEK 
Zomerconcert ‘Rust Wat’ op vrijdag
25 juni, voor de 13e keer, bij de sfeer-
volle vijver, aanvang 20.15 uur. Door
het Nederlands Blazers Ensemble. Op
het programma staat de uitvoering van
‘Het Paradijs’ uit ‘Die Jahreszeiten’ van
Haydn, waarbij Bart Moeyaart het ver-
haal van het paradijs zal vertellen.
Opbrengst voor St. Francis’ Hospital te
Katete in Zambia. Parkeren uitsluitend
op Oranjeweitje, pendelbus: € 2,-
(retour). Informatie, inclusief bestellen
kaarten op: www.zomerconcert.nl. 

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 30 mei
expositie ‘Drie vrouwen, drie visies’
met Eline de Jonge (schilderijen),
Monique Muylaert (keramische reliëfs)
en Ellis Tertoolen (schilderijen).
Wintertuin, Hamdorffcomplex. 
Info: 035-5335987 en 
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: ‘Kleurrijk
Singer’, schilderkunst uit eigen collectie
t/m 29 augustus a.s. Van 29 mei t/m 29
augustus expositie ‘Bij ons in het Gooi’
expositie Bussumse fotograaf Bart
Verhoef. Info: 035-5393939 en
www.singerlaren.nl.

uur, Chopin-recital door concertpianis-
te Ani Avramova (Bulgaars Staatscon-
servatorium/Kon. Conservatorium Den
Haag, optredens in o.a. Concert-
gebouworkest etc.),  leden € 10,-, niet –
leden € 12,50, ‘Vrienden van de biblio-
theek’ € 7,-. Woensdag 2 juni t/m dins-
dag 8 juni: De Classic Express, een
enorme vrachtwagen die kan uitschui-
ven tot een spectaculaire concertzaal van
14 meter lang en 7 meter breed, op het
plein voor de bibliotheek; prijswinnaars
van het Prinses Christina Concours
geven aan boord 3 concerten per dag; een
groot aantal scholen brengt een bezoek.
Zaterdag 5 juni: ‘Muziek in de biblio-
theek!’, open dag muziekschool Rubato
uit Huizen van 11.00 tot 15.00 uur, 
zie ook www.muzieklessenhuizen.nl.
Zaterdag 5 juni: start Kunstweek
Huizen met presentatie boek ‘Goois
Fruit’, Petra Pijnacker in gesprek met
kunstenaars uit het Gooi. Aanvang: zie
website. Toegang gratis. Tot 25 juni
fotoportret expositie van Tom de Groot
over betrokken kunstenaars. Kunstuit-
leen: gehele maand, uit wisselcollectie.
Vrijdag 4 juni t/m vrijdag 25 juni
Expositie KlasseKunstproject: basis-
schoolleerlingen Huizen, Laren en
Blaricum presenteren kunstwerken
n.a.v. Kunstuitleen- en Bibliotheek-
opdrachten met bezoek in de klas van
beeldend kunstenares Marloes Eerden;
tijdens de openingsuren, toegang gratis.
Zaterdag 19 juni Kunstpicknick
Gooimeer met kunstenaars van
Kunstuitleen, 13.00-18.00 uur aan 
het Gooimeer. Laren én Huizen:
Algemeen: wekelijks nieuwste toptitels
van bestsellerlijsten. Uitleen Blu-ray
discs. Bij mobiliteitsproblemen: Biblio-
theek-aan-huis! Vereist: lidmaatschap,
info: tel. 5257410. Lezingen etc.:
entreeprijzen en kaarten reserveren, zie
www.bibliotheekhlb.nl.

Kerkdiensten 
Bijvanck
Evangeliegemeente De Rivier, in de
aula van de Basisschool De Levens-
boom, de Levensboom 12, in de
Bijvanck. Elke zondag vanaf 2 mei een
feestelijke samenkomst, aanvang 10.00
uur. Ook kinderen zijn welkom. Na
afloop gezamenlijk koffie/thee. Iedereen
is uitgenodigd. Info tel.5252804,
www.evangeliegemeentederivier.nl.
Torenhof
Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 10.00 uur.
Kath. diensten: elke 2e en de 4e, en
event. 5e woensdag v.d. maand om 9.30
uur. Iedereen is welkom!

Hei & wei 
niet 

ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezor-
ging, stuur dan een e-mail naar 
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei&wei bezor-
ging’. U kunt op werkdagen ook telefo-
nisch contact opnemen met 035-
5316520.

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
In de maand juni verandert de aanvangs-
tijd van de zondagsviering naar 9.45
uur!!!
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Op 20 juni 
Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Zondag 30 mei
11.00 uur:Viering van de Eerste Heilige
Communie m.m.v. Kinderkoor.
Woensdag 2 juni
10.00 uur: Seniorenmis waarna koffie-
drinken.
Zondag 6 juni 
Sacramentsdag
9.45 uur: Eucharistieviering met aan-
sluitend de Sacramentsprocessie door de
tuinen van de kerk
Zondag 13 juni
9.45 uur: Woord en Communie viering
m.m.v. Timeless
Zondag 20 juni
17.00 uur: Vormselviering voor de
Regio in de Thomaskerk in Huizen.
Voorganger : Mgr. Van Burgsteden.
Zondag 20 juni
Fietstocht en barbecue voor de parochie.
Wel van tevoren aanmelden.
Zondag 27 juni
Geen viering in Blaricum in verband met
de St. Jansprocessie in Laren.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, 
of Pastor C. Lavaleije, Kerklaan 19,
1261 JA Blaricum. 
Tel. 035-5383153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl.
Zie ook de website: 
www.vitusblaricum.nl.

Familieberichten
Geboren
24-02-2010 Kiara Kimberly

Wildschut
16-03-2010 Mees Leermakers
02-04-2010 Vincent Sebastiaan

Brouwer
04-04-2010 Dyllan den Hartog
07-04-2010 Mikki Anna Marja 

de Groot
07-04-2010 Muriël Anna Esmee 

van Vliet
20-04-2010 Justin Damiën Konings

Gehuwd
16-04-2010 Bernard Christiaan

Joosse, en: Theodora
Wilhelmina Hessling

24-04-2010 Theodorus Johannes
Raven, en: Inesa
Nikolaevna Yurchanka

Overleden
21-04-2010 Johanna (Jopie) Cornelia

Rigter-Koot, geb. 22 nov.
1929, weduwe van Gijs
Rigter

23-04-2010 Herman (Manus) Bos,
geboren 29 mei 1931

15-05-2010 Henk Fecken, 
geboren 21 maart 1937 Ruiters op de Brinklaan

Foto: S.B.


